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VERE.INA VYHLASKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Z^KAZ ODBĚRU POVRCHOV'ÍCH VOD

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104
odst.2 písm.c) a ustanovení § l06 odst.l zákona č. 25412001 Sb,. o vodách a o změně některych zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále .jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle
ustal]ovení § ll zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšich předpisů, ve veřejriém zájmu

s účinností od 10. 8. 2015 do 31. 10. 2015

pod|e ustariovení § l09 odst. l vodního zákona (opatření při nedostatku vody)

ZAKAZUJE
ODBĚR POVRCHOVÝCH VODZCELÝCH POVODi VODNÍCH TOKŮ

vyjma odběrů pro vodár€nské účely

z těchto vodních toků:

Mandava, IDVT 10l0026l

Lužnička, IDVT 10l00944

Chřibská Kamenice, IDVT rOr00268

odůvodnění:
Dne 15.7.20l5 obdržel Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí podnět Povodí Ohře, s.p.

na zákaz veškeryich odběrů povrchových vod realizovanýclr v ce|ých povodích vyjmenovaných vodníc|r
toků, že v dťrsledku nirnořádné situace - snížení vodtlosti trvedených vodních toků, může vést k
vážnénu ohroženír,odních a na vodu vázaných e](os},sténrLi a k ohroženízajištěni lunkcí vodních toků.

Jelikož tato nrirlořádná sitLrace vy,žadLrje bezodklat]né rlciáni opan'ení vodoprávního ťrřadu, nebyla věc
pr',_rjetl rlárra , dotcettlttli .ublckt),

Opatřeníobecné povalry nabývá ílčinnosti dnenr vyvěšení veřejné vyhlášky.

Účinnost omezeníje stanovena do 31.10,20l5.

V případě, že porninou dťrvody mimořádllého opatření. bLlde zákaz veřejnou vyhláškou zrušen,

lng. Přernysl Brzák

Vedoucí odboru životního prostředí
firš.hkýÉira

!'trasdgď
(Qt,u.ls
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce ielektronické příslušného obecního
úřadu po dobu jeho účinnosti.

Obce se tímto žádaj í o sdělení tohoto oznámení i dalším způsobem v místě oblyklým (např, místní
rozh las).

Úřad pro r,ryvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst.2 správního řádu.

Vyvěšeno: 10 08 2015 Sejmuto:

Doručí se:

- Veřejnou lyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem

Obdrží:
Obec Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh
Obec Horní Podluží, IDDS: wggbzxy
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č ,p. 470,407 47 Varnsdorf l
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

Na vědomí:
Povodí Ohře, s.p. Chomutov, IDDS:7ptt8gm

Ostatní
vlastní
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